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Økonomi- og handlingsplan 2014 OPPSUMMERT:  
 
Økonomi- og handlingsplanen for 2014 er en videreføring av tidligere års planer. Oppbyggingen av 
selskapet vil i løpet av 2013 være fullført med tanke på infrastruktur, leveranse av tjenester og 
grunnbemanning. I perioden 2014-2016 vil det være eierkommunenes behov for nye fagsystemer, og 
investeringstakten i slike prosjekter, som vil være styrende for selskapets utvikling og framdrift. Indre 
Østfold Data ønsker å framstå som en IT kompetansebedrift i Indre Østfold, og være en naturlig 
samarbeidspartner og leverandør for all IKT-virksomhet i de seks eierkommunene, tilhørende IKSèr 
og andre kommunale foretak. IØD vil fortsette å tilby 1 lærlingeplass hvert år og 1 utplasseringsplass 
for elever i videregående skoler i Indre Østfold. 
 
Investeringer i 2014 er foreslått budsjettert med 4,5 mill.kr. Hovedpostene går til nytt 
sak/arkivsystem, i tillegg er det foreslått å fullføre sentralisert drift av alle skoler og styrking av 
plattformen. 
 
Driftsutgiftene for 2014 er foreslått budsjettert med 40,7 mill.kr, en reduksjon på 1,6 % fra 2013. 
Som tillegg i driftskostnadene kommer økning i skolelisenser og lisenser til helsenett, 
samt vedlikeholdsavtaler på nye systemer. I tillegg har det også kommet inn fagsystemer og lisenser 
som kommunen har kjøpt utover budsjett og som de selv har betalt direkte for i 2013, og som nå er 
lagt inn i vårt budsjett. Finanskostnadene vil øke som følge av ønskede investeringer i nye 
fagsystemer.  
At de totale driftskostnadene allikevel går ned, skyldes minkede lisenskostnader  
(Microsoft-avtalen og bortfall av gammelt økonomisystem).  
 
 
STIPULERTE DRIFTSUTGIFTER 2011-2015: 
 
Driftsutgifter i mill. kroner. 
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Kap 1 Innledning 
 
IKT-strategi for Indre Østfold Data`s eierkommuner: 
 
Visjon: 
Eierkommunene samarbeider om elektroniske løsninger som bidrar til å effektivisere og  
forbedre kvaliteten på den kommunale tjenesteproduksjonen. 
  

IKT-strategien for eierkommunene er en overordnet plan som beskriver hvordan 
kommunene skal utnytte IKT for best mulig å realisere sine virksomhetsmål og strategier. 
 
IKT-strategien for eierkommunene har som overordnet målsetting å effektivisere og sikre 
alle kommunene god tilgjengelighet til informasjon, og gode redskaper for økonomistyring og 
kontroll med ressursbruk i kommunene, samt et regionalt samarbeid for å ta i bruk nye 
ressursbesparende internettbaserte tjenester.   
 
Strategien er styrende for hvilke systemer, informasjon, teknologisk infrastruktur og 
organisering kommunene skal ha i fremtiden. IKT-strategien har i denne sammenheng 
betydning for noe mer enn teknologi, dvs. også informasjon, informasjonssystemer, styring 
og organisering av IKT, samt personal og kompetanse. 
 
 
 
Eierne forplikter seg til å sikre: 
 
Felles infrastruktur 
Datakommunikasjon til alle relevante lokasjoner med tilstrekkelig kapasitet og 
oppetidsgarantier. 
Sentralisert serverpark med felles styring av datakommunikasjon og tynne klienter 
(der dette er IKT-teknisk er mulig). 
Felles prosedyre for anskaffelser og opsjoner. 
Felles kontor- og sektorvise fagsystemer. 
Felles serviceavtaler (SLA-avtaler) mellom kommune og selskapet. 
 
 

Indre Østfold Data er nå på offensiven etter å ha vært gjennom en omfattende omstillings- og 
utviklingsprosess.  

Fordi selskapet nå har god kontroll på økonomien og driften, har det gjennom de to siste årene vært 
mulig å gjennomføre store prosjekter som danner grunnlaget for driftsstabile løsninger og fornøyde 
brukere. 

Det vil i løpet av 2013 bli vedtatt en ny eierstrategi for selskapet. 
Den trer i kraft fra 1.1.2014. 
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De viktigste prosjektene i 2013 er:  

Nytt  økonomisystem (Visma-prosjektet) – fullføres i 2013 og har dermed erstattet ERV som 
økonomisystem i 6K. 

Nytt sak/arkiv-system (Acos WebSak) – valgt av faggruppen for sak/arkiv i en prosess første halvår 
2013, innføringen vil starte høsten 2013 og fortsette gjennom 2014. 

Skole- og barnehage – faggruppe for skole og barnehage er etablert, og gruppen tar i stadig økende 
grad ansvaret for prosjekter knyttet til sin sektor. 

Nytt telefoni-system – innføringen av ny felles telefoniløsning for 6K vil fortsette i samarbeide med 
hver kommune, og sikre muligheten for samhandling og samarbeide mellom kommunene. 

Sikker sone – alle applikasjonene tilhørende pleie- og omsorgssektoren vil i løpet av året være flyttet 
inn i sikkert og feiltolerant driftsmiljø i det felles datarommet. 

Active Directory (administrasjon av brukere) – kontroll over og administrasjon av brukere skjer nå i 
stadig sterkere samarbeide med lønn- og personal i den enkelte kommune, slik at det er kommunene 
selv som kontrollerer korrekte tilganger for sine ansatte. 

Nettverkene i 6K – selskapet har det siste året avdekket store svakheter i nettverkene utenfor 
SAMBA-ringen i den enkelte kommune, og fortsetter samarbeidet med kommunene om nødvendige 
investerings-prosjekter lokalt i hver kommune. 

Infrastruktur – Sluttføringen av datarommet er gjort, nå fortsetter den generelle utviklingen og 
sikringen av det felle driftsmiljøet for 6K. 

Datarom 2 – Det foregår i 2013 en løpende prosess for å velge en eller flere lokasjoner for å spre 
risikoen for driftsavbrudd i det samlede driftsmiljøet. Nødvendig valg blir sluttført i løpet av året, slik 
at oppbygging av feiltolerant infrastruktur kan begynne.  

 
 
Oppsummering: 
I løpet av 2012/2013 er høyhastighetsnett på plass mellom alle rådhusene og de viktigste 
lokasjonene i eierkommunen. Nytt modere datarom er tatt i bruk. Sentraliseringen på felles servere 
og felles teknisk plattform er i hovedsak gjennomført. Dette vil bety stabil drift og raskere svartider. 
Ny desktop/AD vil bety et påloggingssted og danne grunnlaget for større bruk av tynne klienter. Ny 
portal vil bety enklere og bedre verktøy for brukerne og sparte kostnader. Ny portalløsning vil også 
gjøre det enklere med selvbetjening fra publikum på hjemmesidene.   
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Kap 2 Selskapets kjerneoppgaver. 
 
Våre kjerneoppgaver er: 

 anskaffelser og implementering av nye IKT-løsninger via BestillerForum 

 drifting og vedlikehold av eierkommunenes IKT-systemer 

 brukerstøtte 

 opplæring og kompetansestøtte 

 bidra til teknologisk videreutvikling i kommunene via BestillerForum 

 koordinere utvikling av samhandlingsløsninger for applikasjoner (via portalverktøy) 
 
Selskapet har drifts- og brukerstøtteansvar for ca 3000 brukere (administrasjon og tjenester), ca.  600 
lærere og 6000 elever. Totalt har vi driftsansvar for ca 130 nettverkssvitsjer og 9000 aksesspunkter. 
Vi drifter løpende ca. 40 fagapplikasjoner for våre kunder. 
 
 
 
Organisasjon 

 
 

 

 

 
Organiseringen er under kontinuerlig vurdering slik at våre kjerneoppgaver kan løses på en optimal 
måte sett fra eiernes ståsted.  
 
Disse oppgavene blir i dag utført av 18 fast ansatte, samt to lærlinger Vi tar opp en ny lærling i år, og 
har lagt inn i vår policy at vi tar inn en ny lærling hvert år. 
 
 
 
       
 

Daglig leder 
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Kap 3 Forventning om videre utvikling 
  
Organisering 
Indre Østfold Data står som selskap i en særstilling fordi leveransen fra selskapet er avgjørende for 
kommunenes daglige drift. For å styrke eierkommunenes innflytelse vedrørende budsjettmessige 
utfordringer, økonomisk planlegging og med hensyn til større prioriteringer, etableres et 
StrategiForum. I prinsippet er StrategiForum et utvidet BestillerForum der også rådmannen i hver 
kommune møter. StrategiForum har to årlige møteplasser hvor man går igjennom forarbeidene til 
økonomi- og handlingsplan.  
 
Forenkling av ansattes hverdag 
Kommunene søker å forenkle, effektivisere og forbedre brukeropplevelsen til sine ansatte. Det skal 
opparbeides løsninger for enklere bruk av fagapplikasjoner, spesielt i de situasjoner hvor en ansatt 
hovedsakelig har behov for å hente informasjon fra èn fagapplikasjon i sitt arbeide, og hvor slike 
løsninger i stor grad virker effektiviserende og/eller tidsbesparende for virksomheten. Det bør også 
legges til rette for at brukerne i større grad kan benytte private nettbrett og såkalte ”smarttelefoner” 
i sitt arbeide (prinsippet om Bring Your Own Device – BYOD), så lenge sikkerheten er ivaretatt og 
kommunen ikke utsettes for unødig risiko gjennom slik bruk. 
 
Teknologi og tjenestemottakere 
Kommunene forventer at mottagere av kommunens tjenester i stadig økende grad ønsker og 
forventer å kunne forholde seg til disse tjenestene ved hjelp av ny teknologi. For eksempel vil nye 
teknologier tillate at eldre og pleietrengende på en trygg måte kan tilbringe mer av sin tid i eget hjem 
framfor i institusjoner, fordi de kan kommunisere med og la seg støttes av kommunen via 
elektroniske medier. Med moderne teknologier kan endog deler av arbeidet rundt diagnostisering og 
medisinering skje på denne måten. Dersom kommunens tjenestemottagere oppfatter dette som 
verdiøkende, effektiviserende eller på annen måte positivt for opplevd tjenestekvalitet, ønsker 
kommunene å legge til rette for dette, innenfor akseptable kostnadsrammer. 
 
Publikumstjenester 
Kommunene forventer at innbyggerne i stadig økende grad vil se det som naturlig at interaksjon med 
kommunen kan skje elektronisk. ”Det elektroniske servicetorg” må utvikles som et supplement til 
manuelle tjenester, slik at kommunene virker tiltrekkende på nye generasjoner innbyggere, og 
framstår som moderne og brukervennlige. Det må opparbeides infrastruktur og systemløsninger som 
understøtter og utvikler slike tjenester. Systemene skal i tillegg til å kunne oppfattes som 
effektiviserende av publikum, også oppleves som effektiviserende og/eller tidsbesparende for 
kommunens ansatte. 
 
Valg 2015 – en ny utfordring for kommunene 
Gjennom de kommunale prosessene knyttet til kommunestyre-valget i 2015, vil eierkommunene for 
første gang måtte forholde seg til elektroniske prosesser i hele gjennomføringen av de administrative 
utfordringene knyttet til et valg. Politikere som i dag sitter på en iPad og har en brukerkonto i 
kommunen (det såkalte politiker-nettet), vil kanskje, eller kanskje ikke, fortsatt sitte i kommunestyret 
etter valget, samtidig som nye politikere kommer til. Kommunen må få bistand til utredninger og 
planer for hvilke tiltak som må settes i verk, hvilke dataområder som skal være tilgjengelige, hvilke 
politikere som skal motta en ny iPad, om det skal velges nye plattformer for klientbehovet, hvor 
lenge en avgått politiker skal beholde sine tilganger, hvem som skal ha ansvaret for opplæring av nye 
politikere i etablerte løsninger, og lignende. 
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Kap 4 Investeringer og handlinger  
 
Indre Østfold Data vil fortsette arbeidet fra 2013 med fokus på økt servicegrad overfor IKT-brukerne, 
og stabil, sikker og forutsigbar drift på dagens løsninger. Arbeidet med sentralisering av fagsystemer 
vil fortsatt ha full fokus i henhold til eierstrategien. 
 
I løpet av 2013 ble en ny, moderne serverpark ferdigstilt, og de fleste av applikasjonene er lagt over 
på ny plattform. Det legges nå inn ressurser i arbeidet med overvåkning av drift og bacup-systemer. 
Våre forslag til prosjekter skal iverksettes slik at prosjekter/prosesser, som medfører en bedret 
driftssituasjon for kundene, skal prioriteres foran andre.  
 
Disse prosjektene er de virkemidlene som skal til for å oppfylle vedtakene i representantskapet om 
sentralisering av serverdriften med vekt på kundetilfredshet og økt effektivitet. 
 
For 2014 har eierkommunene gjennom sitt BestillerForum signalisert at de siste års investering i 
store og arbeidskrevende prosjekter nå må bli avløst av en mer konservativ tankegang om måtehold i 
innføring av nye systemer. Det er også fra eierne signalisert at selskapet trenger tid til å finpusse, 
utvikle og forbedre infrastrukturen og tjenestene i en mer ordinær driftssituasjon. 
 
De foreslåtte investeringene for 2014 framstår derfor slik: 
       

 

              
Investeringer (alle tall i hele 
tusen). 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

              

Høyhastighetsnett 4 500 2 000 0 0     

Datarom 2 600 0 0 0 500 500 

Datarom 2     3 500   500 500 

Sentralisering/ny plattform 2 200 2 600 300 1 000 1 000 1000 

Overvåkning og nye svitsjer     500       

Helsenett 0 2 100 0       

Ny portal 1 000 500 0       

Sentralisert drift skoler   500 1 300 1 000     

Feide   350 0       

ERV/Anbud/kjøp ERP   800 5 300       

Komtek 500 2 000 0       

SAK/ARKIV     5 000 2 500     

Anbud helseapplikasjoner         3 000   

Telefoni   3 000         

Kommunale styringssystemer           1000 

Elektronisk byggesak arkiv           2000 

              

              

  10 800 13 850 15 900 4 500 5 000 5 000 
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Generelt om foreslåtte prosjekter og investeringer 
Selskapets forslag til prosjekter har framkommet etter et godt og konstruktivt samarbeid med 
BestillerForum. Alle forslag til investeringer i BestillerForum skal følges opp av såkalte ”business 
case” som belyser hensikt, mandat, ressurser og kostnads- og nytteberegninger. Disse forslagene vil 
deretter bli fortløpende behandlet av styret i selskapet før prosjektene blir iverksatt. 
 
 
Sak/arkiv (Acos WebSak) 
Det har i 2013 blitt gjennomført en anbudsprosess for valg av nytt sak/arkiv-system for 6K. Prosessen 
har blitt gjennomført som et samarbeide mellom fagpersoner fra hver av kommunene (sak/arkiv-
gruppen) samt representanter fra IØD. Som et resultat av prosessen ble det skrevet kontrakt med 
Acos om levering av produktet WebSak. Implementeringen er stipulert til å starte høsten 2013. 
 
Kontraktssummen ble noe høyere enn antatt da prosjektet ble budsjettert i 2012. Det er derfor 
nødvendig med en tilleggsbevilgning på 2,5 mill. NOK for å kunne fullføre implementeringen i løpet 
av 2014. 
 
 
Sentralisert drift av skoler 
Det har gjennom 2012 og 2013 blitt satset på en forbedret situasjon for IKT-basert drift av skoler. Det 
er innkjøpt sentrale løsninger for pålogging og arbeide mot FEIDE for elever og lærere. Det er 
investert betydelige summer i nye elektroniske lærerverktøy, med nødvendige integrasjoner. 
 
Høsten 2013 vil nye Askim Ungdomsskole være et prøveprosjekt for innføringen av streaming av 
læreverktøy og Office 365 til elevene. 
 
For å fullføre nødvendige lisenskjøp til de øvrige skolene i 6K, er det satt av 1,0 mill. NOK i budsjettet 
for 2014. 
 
 
Sentral infrastruktur 
IØD ser behovet for ytterligere å styrke nettverkene i SAMBA-nettet, samt en utvidelse av 
serverkapasiteten for 6K. Det settes av 1,0 mill. NOK i budsjettet for 2014 til kjøp av komponenter og 
programvare for å styre nettverket bedre og fjerne flaskehalser i nettverkstrafikken. 
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Totale investeringer: 
Som vist i diagrammet over, får vi nå en reduksjon i totale investeringer etter en sterk 
og nødvendig vekst i perioden fra 2011 – 2013. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Drift og vedlikehold: 
Som signalisert i budsjettprosessen i 2013 har selskapet bestrebet seg på og ”knekke kurven” for de 
ordinære driftskostnadene. Det er gjort enkelte justeringer i tallene for 2014, men det konsoliderte 
driftsbudsjettet framstår med en viss nøktern nedjustering. Budsjettallene følger på neste side:



  Styrebehandlet 17.6.2013. 

 

 

 Driftsutgifter Budsjett Regnskap Budsjett  Budsjettforslag 

  2012 2012 2013 2014 

Fast lønn 8 600 7 578 10 700 11 200 

Vaktordning 7/24 400 445 280 400 

Lønn til ekstrahjelp/vikarer 0 109 150 200 

Overtidslønn 100 353 100 200 

Annen lønn  250 553 250 300 

Pensjon og fors. 1 400 493 1 600 1 600 

Arb.giver avgift 1 515 1 291 1 960 1 960 

Sykelønnsrefusjon   743     

Lønn og sosiale utgifter 12 265 10 079 15 040 15 860 

Kontormateriell 150 17 100 50 

Bevertning/matvarer 70 49 70 70 

Annet forbruksmateriell 12 99 50 100 

Post; bank; telf. linjeleie 3 561 3 721 3 200 4 000 

Annonser, info 50 69 50 50 

Opplæring og kurs 500 32 300 300 

Reise og diett kost. 103 38 100 100 

Transport/drift. Transpm 40 27 40 40 

Forsikringer 62 54 90 90 

leie av lokaler 570 498 710 720 

Strøm lokaler og datarom   26 200 250 

Avgifter, gebyrer, lisenser 229 150 149 60 150 

Kjøp leasing av driftsmidl. 300 1 273 300 300 

Leasing av transpmidl. 70 43 70 70 

Vedlikehold byggtj. 30 0 20 50 

Serviceavtaler, lisenser 15 200 19 108 18 700 17 000 

Renhold 60 90 70 100 

Andre tjenester 1 492 2 149 1 800 1 000 

Kjøp varer og tjenester 22 420 27 442 25 930 24 440 

Kjøp fra kommuner 50 168 385 385 

Kjøp fra andre 0 3 0 0 

Kjøp fra IKS 0 95 15 15 

Kjøp av tjenester 50 266 400 400 

Driftsutgifter 34 685 37 787 41 370 40 700 

Renteutgifter 1 100 829 1 200 1 500 

Avdragsutg 4 200 3 470 5 740 5 700 

Finanskostnad. 5 300 4 299 6 940 7 200 

Renteinntekter   228   200 

Finansinntekter   228   200 

Salgsinntekter 1 220 1 196 1 100 1 100 

          

Refusjon fra kommunene 38 765 40 662 47 210 46 600 
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Det er hovedsakelig 3 budsjettposter som får større endringer i driftsbudsjettet: 

Personalkostnader 
Serviceavtaler og lisenser 
Finanskostnader 
 

 
Personalkostnader: 
I budsjettet for 2014 er det tatt høyde for regulering av lønninger i henhold til lønnsforhandlinger, 
utvidelse av vaktordninger og nødvendige markedstilpasninger.  
I tillegg har vi i henhold til var policy tatt høyde for å ta inn en ny IKT-lærling også i 2014. 
Det er ikke lagt opp til endringer i antall ansatte. 
Total ramme for endringene er på 4,5 %. 
 
 
Serviceavtaler/lisenser:  
Vi får en netto nedgang på denne posten med 1,7 mill. 
Det har kommet en del nye lisenser og serviceavtaler inn i løpet av 2013, men vi får en reduksjon i 
kostnadene fordi en del doble kostnader med drifting av to ERP-system faller bort. Og fordi 
lisenskostnadene til Microsoft for lisenser til Office-pakka til kontor og skole, samt e-post lisenser, gå 
ned med 1,5 mill. i 2014 og ytterligere 1.5 mill. i 2015.  Dette skyldes at vi kjøpte lisensene pr. 
30.6.2011 med 3 års nedbetaling. Fra 30.6.2014 betaler vi bare for service og oppgradering. 
 
 
Totale driftsutgifter: 
De totale driftsutgiftene for 2014, går ned med 0,7 mill. eller 1,6 prosent i forhold til budsjettet for 
2013. 
 
 
STIPULERTE DRIFTSUTGIFTER 2011 – 2015 
Driftsutgifter i mill. kroner. 

 

 



 Indre Østfold Data IKS 

 
                                                            Side 13 

      

 

 

        

 
 
 
Finanskostnader. 
Som følge av investeringene som ble lånefinansiert gjennom i 2013 og de investeringene som er 
foreslått lånefinansiert i 2014 på 4,5 mill., vil vi få en økning på finanskostnadene på 0,3 i 
forhold til budsjettet for 2013.  
 
 
 
 
Kostnader for eierkommunene: 
 
Budsjettert kostnadsfordeling for eierkommuner i henhold til selskapsavtale og applikasjonsmatrise: 
(alle tall i hele 1 000) 
  

IØD Askim Eidsberg Hobøl Skiptvet Spydeberg Trøgstad 

46 600 15 259 11 079  5 384 4 112  5 179  5 587 

 

 

 

 


